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RESUMO  

O presente trabalho objetiva discorrer sobre metodologias de desdobramento da estratégia 

focando, principalmente, no método de Gerenciamento pelas Diretrizes aliado a ferramentas 

como o BSC e o método SMART. Inicialmente foi realizada ampla revisão bibliográfica 

sobre conceitos que permeiam o tema estratégia e desdobramento, como o Planejamento 

Estratégico, a Gestão Estratégica, o Gerenciamento pelas Diretrizes e o Gerenciamento pela 

Rotina, e as ferramentas Balanced Scorecard e SMART. A revisão teve o intuito de destacar 

os principais fundamentos e características de cada tema e mostrar sua aplicabilidade em 

organizações modernas. A partir disso, o trabalho apresentou um estudo de caso sobre a 

aplicação de algumas dessas técnicas na diretoria de operações de uma empresa de grande 

porte do setor ferroviário do Brasil, objetivando ilustrar as principais dificuldades de um 

processo de desdobramento numa organização com estrutura hierárquica complexa, assim 

como, mostrar os resultados alcançados com a aplicação das metodologias apresentadas. 

 

Palavras-chave: Planejamento; Desdobramento da Estratégia; Gerenciamento pelas Diretrizes;  



 

ABSTRACT 

The present work aims at discussing methodologies of strategy deployment, focusing mainly 

on the method of Hoshin Kanri allied to tools such as BSC and the SMART method. Initially, 

a wide bibliographic review was carried out on concepts that permeate the strategy and 

deployment theme, such as Strategic Planning, Strategic Management, Hoshin Kanri and 

Routine Management, and the Balanced Scorecard and SMART tools. The purpose of the 

review was to highlight the main foundations and characteristics of each theme and to show 

its applicability in modern organizations. From this, a case study will be carried out on the 

application of some of these techniques to the directory of operations of a large company in 

the Brazilian railway sector. The study will aim to illustrate the main difficulties of a process 

of strategy deployment in an organization with a complex hierarchical structure, as well as to 

show the results obtained with the application of the presented methodologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O contexto econômico atual se caracteriza pelo crescente aumento da 

competitividade entre as empresas, pela maior exigência dos consumidores por qualidade 

aliada a preços acessíveis e pela alta velocidade com que as mudanças acontecem.  Nesse 

cenário, as empresas devem estabelecer estratégias que as permitam atender aos requisitos dos 

clientes com o menor custo possível e acompanhando as mudanças constantes do mercado. 

Segundo Porter (1980), a estratégia está associada a ações ofensivas ou defensivas 

para criar uma posição defensável. Nesse contexto, o primeiro passo na definição de uma 

estratégia é a definição dos objetivos a longo prazo da empresa. A partir dessa definição é que 

devem ser feitos os desdobramentos para os níveis tático e operacional num horizonte de 

médio prazo. O desdobramento da estratégia vai garantir que essa esteja sendo comunicada 

para todos os setores da empresa e que todos entendam sua responsabilidade dentro da mesma.  

O processo de desdobramento requer o uso de diversas ferramentas que possam 

garantir que os objetivos que estão sendo desdobrados serão suportados pelos níveis inferiores 

e também que esses objetivos serão mensuráveis ao longo do tempo. A mensuração dos 

objetivos é essencial para o acompanhamento da estratégia por meio das análises críticas que 

trarão planos de ação para a melhoria dos processos da empresa.  

O desdobramento de metas pode parecer bastante simples quando analisado de forma 

conceitual. No entanto, no contexto de empresas de médio e grande porte, que apresentam 

estruturas organizacionais complexas e com diversos níveis hierárquicos, esse processo pode 

se mostrar um desafio. No entanto, Campos (2004) afirma que o importante num processo de 

desdobramento de metas é que as próprias áreas desenvolvam uma “consciência do problema” 

e trabalhem com objetivo de fazer com que a visão inovadora se aflore para atingir metas 

específicas.  

Uma outra dificuldade encontrada nessa situação, é que o alinhamento dos objetivos 

desdobrados também se torna mais difícil, visto que o processo de desdobramento de cada 

uma das áreas ocorre de forma paralela e com um distanciamento maior.  

Por fim, as empresas de médio e grande porte ainda enfrentam a dificuldade na 

definição das metas de forma mensurável e alcançável, necessitando em muitos casos de 

inúmeras revisões após o final do processo. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

O desdobramento de metas é uma ferramenta imprescindível para que as empresas 

consigam traduzir sua estratégia para os níveis gerencial e operacional e dessa forma, garantir 

que todos entendam o seu papel dentro da estratégia e estejam alinhados a fim de buscar a 

estratégia macro da empresa. No entanto, quanto maior a complexidade da estrutura 

organizacional de uma empresa, maior o desafio em realizar o desdobramento de forma 

alinhada entre todos os setores e de forma que as metas estabelecidas para os níveis inferiores 

suportem as metas dos níveis superiores. 

O interesse no tema surgiu a partir do estágio realizado em uma grande empresa do 

setor ferroviário de Juiz de Fora, onde foi possível identificar que, devido à complexidade da 

estrutura organizacional da empresa, existia uma dificuldade de realização do processo de 

desdobramento de metas. Alguns dos problemas identificados foram a falta de padronização 

na utilização de técnicas para realização do processo, a falta de alinhamento entre as diretorias 

visto que cada uma realizava a definição de suas metas separadamente e também necessidades 

de revisões de metas após o final do processo ocasionadas por erros durante o processo de 

desdobramento e definição das metas. 

Segundo Martins (2017), diretora vice-presidente da FALCONI, o desdobramento de 

metas é um poderoso componente de um sistema de gestão de resultados. Além disso, Martins 

diz que o desdobramento promove o alinhamento dos esforços da empresa em uma mesma 

direção, decompondo grandes problemas em desafios menores e mais específicos, praticando 

a priorização pelo impacto no resultado final e a tomada de decisão a partir da análise.  

O assunto também apresenta grande relevância social, uma vez que num cenário de 

crise econômica, as empresas precisam garantir que suas estratégias sejam cada vez mais 

assertivas e as tornem competitivas no mercado que atuam. Uma estratégia bem definida pode 

garantir a melhoria contínua dos processos e consequentemente aumentar a eficiência da 

organização como um todo. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho visa realizar um estudo sobre ferramentas e técnicas de desdobramento de 

metas. A partir de busca por referenciais teóricos o presente trabalho apresenta os principais 
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conceitos relacionados ao tema de desdobramento de metas utilizando como base as 

publicações mais relevantes sobre o tema. 

A partir da exposição do tema, será apresentado um estudo de caso sobre aplicação 

de alguns dos conceitos apresentados no processo de desdobramento de metas da Diretoria de 

Operações da MRS Logística, empresa de transporte de cargas do setor ferroviário atuante no 

Sudeste do Brasil.  

Durante a realização do trabalho não serão analisados os processos de 

desdobramento das outras áreas da MRS Logística assim como de nenhuma outra área fora da 

organização. Apenas serão citadas áreas que tem alguma relação direta com as metas da 

diretoria de operações afim de exemplificar como o alinhamento das metas da diretoria foi 

feito com as demais áreas.  

Esse estudo de caso compreende o processo de desdobramento realizado no segundo 

semestre de 2017 para a definição das metas utilizadas em 2018. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS  

O trabalho tem como objetivo principal exemplificar a utilização de algumas de 

técnicas citadas na literatura sobre desdobramento da estratégia através de um estudo de caso. 

Dessa forma, visa fornecer uma visão para outras organizações de como os conceitos 

relacionados ao desdobramento de metas podem ser aplicados num caso real e quais são os 

resultados que se pode esperar de um processo como esse.    

Como objetivo secundário, visa discorrer sobre o desdobramento de metas, 

apresentando técnicas e metodologias que podem ser aplicados em empresas de pequeno, 

médio e grande porte. O trabalho visa, portanto, expor de forma estruturada uma visão geral 

dos aspectos e procedimentos relevantes para o estabelecimento de metas coerentes e 

assertivas de acordo com a realidade das empresas. 

  

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Segundo Miguel (2010) é importante se ter um método para o desenvolvimento de 

um trabalho acadêmico devido a necessidade de um fundamento científico apropriado, que 

pode ser caracterizado pela busca da melhor abordagem de pesquisa a ser utilizada.  
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Miguel (2010) propõe 4 critérios para classificar a Metodologia de Pesquisa em 

Engenharia de Produção: Natureza, Objetivos, Abordagem e Método. 

 Uma pesquisa de natureza aplicada é aquela que busca que os resultados sejam 

aplicados ou utilizados imediatamente na solução de problemas que ocorrem na realidade. 

Uma vez que essa pesquisa se propõe a estudar além do conhecimento teórico, a aplicação do 

mesmo na prática, a mesma se caracteriza como uma pesquisa de natureza aplicada. 

 A pesquisa tem objetivo descritivo, uma vez que busca delinear o que é o 

desdobramento de metas e todos os conceitos que envolvem o tema e também descrever, a 

partir da observação sistemática, o desenvolvimento do processo assim como as relações entre 

as diversas variáveis. 

 A abordagem adotada nessa pesquisa é qualitativa. Para Engel e Tolfo (2009), a 

abordagem qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.  

 A pesquisa qualitativa apresenta algumas características principais, dentre as quais 

Engel e Tolfo (2009, p.32) destacam: 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações 

entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre 

o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 

buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 

busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências 

 

 O método que vai ser utilizado nessa pesquisa é o Estudo de Caso. Segundo Yin 

(2001), o estudo de caso contribui, de forma inigualável para a compreensão que temos dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Permite ainda, uma investigação 

para se preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais 

como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças 

ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e maturação de alguns setores (Yin, 

2001). Dessa forma, o estudo de caso atende o objetivo dessa pesquisa uma vez que permite 

uma compreensão maior da aplicabilidade de conceitos teóricos em um caso da vida real.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho é constituído, por 5 capítulos.  
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O capítulo introdutório aborda uma contextualização inicial sobre o tema, trazendo 

também a justificativa do trabalho, os objetivos propostos, a delimitação do escopo no qual se 

propõe trabalhar, além da metodologia utilizada no estudo. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os principais conceitos 

relacionados a estratégia, ao desdobramento de metas nos níveis táticos e operacional, 

técnicas que podem ser aplicadas no processo e sobre a importância do mesmo para 

organizações. 

No terceiro capítulo é apresentado o estudo de caso que será desenvolvido nesse 

trabalho. No capítulo a empresa em que foi realizado o estudo é apresentada, assim como a 

estratégia da empresa e posteriormente é apresentado o processo de desdobramento de metas 

da diretoria de operações, foco do estudo. 

O quarto capítulo apresenta e discorre sobre os resultados atingidos após a execução 

do processo. 

O último capítulo apresenta as conclusões e considerações finais deste trabalho 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre conceitos acerca do 

desdobramento de metas, o referencial teórico aborda conceitos que são base para o tema 

desenvolvido no trabalho, como Estratégia, Planejamento e Planejamento Estratégico. A partir 

disso, aborda também conceitos relacionados com o gerenciamento da estratégia e com o 

gerenciamento estratégico da qualidade. Por fim, é abordado a metodologia de Gerenciamento 

pelas Diretrizes e algumas ferramentas que podem ser utilizadas no processo de 

desdobramento de metas. 

 O CONCEITO DE ESTRATÉGIA 

A palavra estratégia tem origem no termo grego strategia, que significa método, 

manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado específico. 

O conceito de estratégia, era na sua origem, estritamente relacionada com a arte de 

fazer guerra de um líder militar. Na Grécia Antiga, era de responsabilidade dos generais 

liderar exércitos na conquista de novos territórios ou na proteção dos seus. Para isso, eles 

deviam definir como seria o gerenciamento dos recursos necessários a fim de alcançar o 
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objetivo final. Porém, os gregos entendiam que a estratégia ia muito além do que lutar as 

batalhas. Um bom general devia saber determinar corretamente as linhas de suprimento, 

determinar quando lutar e quando não lutar, além de administrar as relações do exército com a 

sociedade em geral. Podemos perceber então, que desde a Grécia Antiga, o conceito de 

estratégia já apresentava componentes referentes ao planejamento e também componentes 

ligados a ação, que, em conjunto, formam a base do Planejamento Estratégico. (STONER; 

FREEMAN, 1999) 

Com o passar do tempo esse conceito deixou de ser ligado apenas a arte da guerra e 

passou também a ser relacionado ao ambiente empresarial, no qual a crescente 

competitividade causada pela globalização criou a necessidade de uma abordagem 

organizacional da estratégia.  

Contudo, mesmo que o conceito de estratégia seja utilizado por administradores 

como forma de atingir seus objetivos, apenas depois da Segunda Guerra Mundial, os 

estudiosos de administração começaram a reconhecer o uso da estratégia no planejamento de 

uma organização como fator crucial para o sucesso das organizações. O crescimento das 

empresas, em tamanho e principalmente em complexidade, associado ao aumento da 

competitividade global, exigiu ações mais complexas da administração. (STONER; 

FREEMAN, 1999) 

Ghemawat (2012) diz que durante a década de 1930, foi quando o pensamento 

estratégico começou a ser alvo da produção acadêmica na área da economia. No entanto, 

segundo ele, foi quando as escolas de administração começaram a se dedicar ao tema que 

houve um impacto maior no desenvolvimento inicial do pensamento acadêmico acerca da 

estratégia. 

No entanto, Hoskisson et al (2009) argumentam que até a década de 1970 as análises 

que abordavam o tema, se restringiam ao campo da política empresarial, no qual a visão 

compreendia apenas a integração das estratégias funcionais da empresa. Foi a partir dessa 

década, que o interesse sobre o tema aumentou, o que fez com que as abordagens adquirissem 

um escopo mais amplo que o da política empresarial, englobando também a definição de 

metas para as organizações, a análise ambiental e a formulação, implementação e controle da 

estratégia.  

Apesar do aumento de interesse pelo tema não existe um consenso sobre o conceito 

entre os profissionais e acadêmicos da área. Slack et al. (2009) mencionam essa falta de 
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consenso e ainda dizem que alguns autores chegam a considerar que alcançar uma única 

definição seria enganoso.   

Andrews (1980, p.501) define: 

Estratégia é o padrão de decisões em uma empresa, que determina e revela seus 

objetivos, propósitos e metas, produz as principais políticas e planos para alcançar 

essas metas e define o escopo de negócios da empresa. É buscar o tipo de 

organização econômica e humana que é ou pretende ser e a natureza da contribuição 

econômica e não econômica que pretende fazer para seus acionistas, empregados, 

clientes e a comunidade. 

 

Estratégia para Slack et al (2009) é definida como sendo o padrão global de decisões 

que permitem a organização posicionar-se em seu ambiente e cuja finalidade é fazê-la atingir 

seus objetivos de longo prazo. Barney e Hesterly (2011), já definem a estratégia como sendo a 

teoria de uma empresa de como obter vantagem competitiva, complementando Porter (1996), 

que fala sobre a melhoria da competitividade das empresas proporcionada pela definição de 

uma estratégia competitiva. 

Para Mintzberg et al (2010), a estratégia deve ser vista como um processo complexo 

sendo definido por meio de 5 visões fundamentais, chamadas de 5Ps. Os mesmos são 

definidos a seguir. 

Plano: A estratégia é vista como um plano uma vez que deve-se pensar nas ações 

que serão definidas antes de coloca-las em prática. A formulação das diretrizes e ações deve 

ser pensada afim de aumentar a participação da empresa no mercado. 

Pretexto: Nessa visão a estratégia é percebida como um estratagema para 

enfraquecer ou enganar os seus concorrentes ou competidores.  

Padrão: a estratégia é entendida como um comportamento consistente e padronizado 

que deve ser mantido ao longo do tempo, definindo a empresa em uma posição de mercado. 

Posição: é vista como uma maneira de posicionar os recursos da forma que seja mais 

favorável no momento afim de melhor posicionar a empresa contra seus concorrentes e gerar 

receitas.   

  Perspectiva: uma estratégia relacionada ao ambiente em que a empresa se encontra 

visando identificar cenário atual e perspectivas futuras. A partir disso, definem-se 

mecanismos internos a fim de preparar a empresa para se posicionar nesse ambiente e 

aproveitar oportunidades atuais e futuras que possa fornecer. 

Como se pode perceber, é impossível encontrar uma única definição de estratégia. 

No entanto, as definições existentes norteiam os gestores na hora de definir a posição 
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estratégica que desejam seguir nas suas empresas, adotando a definição que mais se aproxima 

da realidade que a organização se encontra. 

Ainda dentro do conceito de estratégia, ao longo do tempo, com o desenvolvimento 

do tema, foi possível, segundo Mintzberg et al (2010), identificar a existência de algumas 

escolas do pensamento estratégico, de acordo com a perspectiva que cada uma delas foca em 

seus estudos. 

Segundo Mintzberg, Ahlstrnad e Lampel (2010) essas escolas podem ser divididas 

em 10, sendo citadas a seguir. 

Escola de Design: a formulação da estratégia é definida como um processo de 

concepção; 

Escola de Planejamento: abrange a maior parte das ideias da escola de design e 

acrescenta a concepção da formulação estratégica formal; 

Escola de Posicionamento: impulsionada por Michael Porter, aborda que a 

estratégia deve ser definida a partir de uma minuciosa análise do ambiente interno e externo a 

fim de posicionar a empresa de forma a ser mais competitiva no mercado; 

Escola Empreendedora: a formulação da estratégia é definida como um processo 

visionário, provindo da intuição ou perspectivas do gestor; 

Escola Cognitiva: a formulação da estratégia é baseada num processo mental, no 

qual mapeia a estrutura do conhecimento e obtém a formação de conceitos para criação das 

estratégias.  

Escola de Aprendizado: a formulação da estratégia é misturada com a 

implementação, entendendo que o processo se origina nos padrões praticados através dos 

fluxos de ações organizacionais; 

Escola de poder: a formulação da estratégia é entendida como um processo de 

negociação entre os que detêm o poder dentro da empresa, além do uso da negociação com os 

parceiros e outras redes de relacionamento; 

Escola Cultural: a formulação da estratégia é entendida como um processo de 

difusão da cultura da empresa, baseada nos interesses comuns e na integração dentro da 

organização; 

Escola Ambiental: a formulação da estratégia é um processo reativo ao ambiente em 

que ela se encontra; 
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Escola da Configuração: a formulação da estratégia se da através de um processo 

de transformação, ou seja, a estratégia se adequa a configuração organizacional atual e para 

suas necessidades futuras. 

Porter (2004) ainda propõe uma tipologia de estratégias genéricas. As estratégias são 

de liderança por custo, diferenciação e enfoque. Para Porter (2004), a estratégia de liderança 

por custo é geralmente implementada por organizações que buscam uma maior participação 

no mercado, reduzindo seus custos em relação aos seus concorrentes. Os principais fatores 

que permitem uma empresa a ganhar vantagem competitiva através dessa estratégia são a 

existência de economias de escala e controle rígido de custos em áreas como P&D, assistência 

e publicidade. No entanto, para atingir uma liderança no custo, exige que seja empregada uma 

política agressiva de contenção de custos e grandes investimentos iniciais em equipamento 

atualizado, instalações eficientes e treinamento de pessoal. Esses investimentos podem gerar 

prejuízos até se consiga a consolidação de uma parcela significativa de mercado. 

A segunda estratégia definida por Porter (2004) é a diferenciação. Nessa estratégia as 

organizações buscam vantagem competitiva mediante a oferta de produtos e serviços com 

maior valor agregado. A ideia é oferecer um produto de qualidade e que seja único no 

mercado. Assim, uma vez alcançado seu espaço no mercado, a diferenciação proporciona uma 

lealdade dos clientes e, consequentemente, uma menor sensibilidade ao preço. Essa estratégia 

auxilia a organização a focar seus esforços num determinado público, segmento ou parcela de 

mercado e também neutraliza a facilidade de concorrência e a entrada de novos entrantes. 

A última estratégia é a de enfoque. Para Porter (2004) essa estratégia visa focar num 

nicho de mercado especializado, visto que direciona os esforços da organização para atender 

as necessidades de um mercado restrito ou um tipo específico de consumidor. Presume-se que 

ao atuar dessa forma, a empresa é capaz de atender seu alvo estratégico de forma mais efetiva 

e eficiente que seus concorrentes.  

O Quadro 1 mostra as características básicas das três estratégicas. 
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                 Quadro 1: Três Estratégias Genéricas 

 

                 Fonte: PORTER, 2004 (Adaptado) 

 

Ao deixar de escolher uma das posições genéricas sugeridas a empresa, segundo 

Porter (1986), ficará stuck-in-the-middle (meio-termo) e, portanto, sem vantagem, obtendo um 

desempenho inferior à média da indústria. 

 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

2.2.1 Planejamento 

Planejamento engloba o processo de definição dos objetivos organizacionais a serem 

alcançados e dos meios para atingi-los, através da inferência na realidade, com a intenção de 

passar de uma situação conhecida para uma situação desejada, dentro de um intervalo de 

tempo previamente definido, em que as decisões tomadas no momento atual, afetarão o futuro 

da organização. (MAXIMIANO, 1995) 

Oliveira (1996) define o planejamento como um processo que considera aspectos 

anteriormente levantados, no sentido de alcançar uma situação desejada de maneira mais 

eficiente e efetiva, utilizando da melhor forma os recursos e esforços da organização. Deste 

modo, o planejamento norteia a organização num sentido traçado de forma a atingir a situação 

almejada, empregando todos os recursos necessários para tal objetivo. 

Segundo Steiner (1981), existem cinco dimensões de planejamento. A primeira 

dimensão compreende o assunto abordado, ou seja, refere-se ao tema principal, podendo ser 
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esse, finanças, novos produtos, marketing, entre outras. A segunda é a dos elementos do 

planejamento, como os propósitos, objetivos e estratégias. A terceira dimensão se refere ao 

tempo de planejamento, sendo que este pode ser longo, médio ou de curto prazo. A quarta 

dimensão diz respeito às unidades organizacionais que pode compreender o planejamento 

corporativo de grupos funcionais, departamentos, de subsidiárias, entre outras. A quinta e 

última dimensão, é a das características do planejamento, que podem ser representadas por 

complexidade ou simplicidade, qualidade ou quantidade, planejamento estratégico, tático ou 

operacional, formal ou informal, econômico ou caro. 

 

2.2.2 Planejamento Estratégico 

Conforme Oliveira (1999), o planejamento organizacional pode ser divido em: 

estratégico, tático ou operacional. O Planejamento estratégico é de total responsabilidade da 

alta gerência e diz respeito tanto a formulação de objetivos quanto a definição dos caminhos a 

serem seguidos para sua consecução. Para isso, considera fatores internos e externos a 

empresa e a missão, visão, valores e políticas devem ser definidos nessa fase.  

Segundo Oliveira (2005), a visão representa um cenário ou horizonte desejado pela 

empresa para atuação. Já Collins e Porras (1998, p.1) definem: 

Os grandes navegadores sempre sabem onde fica o Norte. Sabem aonde querem ir e 

o que fazer para chegar a seu destino. Com as grandes empresas acontece a mesma 

coisa: elas têm visão. É isso que lhes permite administrar a continuidade e a 

mudança simultaneamente. 

 

A missão é definida por Oliveira (1999) como sendo a essência, o propósito, a razão 

de ser da organização. Dessa forma, uma missão bem difundida na organização desenvolve 

nos funcionários um senso comum de oportunidade, direção, significância e realização. 

(KOTLER, 2005) 

Os valores organizacionais para Barret (2000) podem ser definidos como princípios 

que guiam a vida da organização, tendo um papel de atender tanto aos objetivos 

organizacionais quanto as necessidades dos indivíduos.  

Segundo Machado et al (2012), o Planejamento Estratégico é uma ferramenta de 

apoio a gestão estratégica. Para Oliveira (1996), o primeiro passo para que a organização 

defina o seu planejamento estratégico, é definir onde quer chegar. Posteriormente deve-se 

fazer uma análise de sua situação atual, para que assim seja possível determinar como 

alcançar a situação almejada. Para Oliveira (1996) o planejamento estratégico desenvolve-se 

em quatro fases distintas, a saber: 
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 Diagnóstico estratégico: Nessa etapa, a visão deve ser estabelecida através da 

identificação das expectativas dos conselheiros, alta administração e 

acionistas, focando na visualização do futuro da organização num prazo mais 

longo. Além disso, uma análise interna e externa deve ser realizada a fim de 

identificar os pontos fortes e fracos da organização, assim como as ameaças e 

oportunidades do ambiente em que a organização se encontra. Essa análise, 

também deve compreender uma avaliação sobre os concorrentes a fim de 

poder se posicionar corretamente frente aos seus concorrentes. 

 Definição da missão: A partir da definição da missão a organização fixa a 

razão do planejamento estratégico da organização. A partir dessa definição, 

os propósitos atuais e potenciais também devem ser identificados a fim de 

tornar claro os setores em que a empresa atua ou pretende atuar. Os cenários 

estratégicos também devem ser discutidos e estruturados visando planejar o 

futuro da organização. Sua posição estratégica no ambiente em que se 

encontra também deve ser definida a partir das análises feitas na fase de 

diagnóstico. 

 Instrumentos prescritivos e quantitativos: Essa fase visa atingir a situação 

desejada. Para isso, devem ser realizadas análises prescritivas e quantitativas. 

A análise prescritiva proporciona a explicitação do que a organização deve 

fazer, no sentido de alcançar os propósitos fixados através de sua missão. 

Dessa forma, objetivos, desafios e metas devem ser traçados, assim como 

políticas e estratégias funcionais e estabelecimento de projetos e planos de 

ação. A análise quantitativa deve fornecer projeções econômico-financeiras e 

planejamento orçamentário associados ao desenvolvimento dos planos de 

ação, projetos e atividades previstas.  

 Controle e avaliação: essa fase se resume a avaliação do desempenho da 

empresa a partir do que foi planejado por meio de objetivos, desafios, metas e 

projetos. A partir dessa avaliação, planos de ação para corrigir os desvios 

encontrados devem ser estabelecidos e monitorados a fim de garantir sua 

eficácia. 

Essas fases podem variar de uma organização para outra, mas o importante é que 

sejam revisitadas anualmente com o propósito de garantir o alcance da estratégia definida. 
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 A GESTÃO ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES 

Atualmente o ambiente onde estão inseridas as empresas se mostra cada dia mais 

dinâmico e competitivo. Com o fenômeno da globalização e a revolução das tecnologias da 

informação, o mercado se tornou mais mutável e as organizações precisam estabelecer 

estratégias para saber como lidar com esse ambiente. Tendo isso em vista, o conceito de 

Gestão Estratégica tem sido utilizado nas organizações e também sendo difundido no meio 

acadêmico. 

Nesse contexto, Wright et al. (2007) acreditam que a gestão estratégica surge com o 

objetivo de integração das áreas funcionais dentro da organização para atingir uma 

administração consistente. Para isso, os altos gestores são responsáveis por elaborar planos 

para atingir resultados que estejam em consonância com a missão e as principais diretrizes da 

organização.  

Alday (2000) ainda complementa que a gestão estratégica é um processo contínuo e 

de interação com o ambiente, tendo como objetivo principal integrar a organização a esse 

ambiente. 

Machado et al (2012), também acreditam que além do objetivo de integrar a 

organização com o ambiente através de um processo contínuo, a gestão estratégica visa criar 

valor para os stakeholders.   

Para Campos (2009, p.1), a gestão estratégica é um passo além do Planejamento 

Estratégico:  

...é uma forma de acrescentar novos elementos de reflexão e ação sistemática e 

continuada, a fim de avaliar a situação, elaborar projetos de mudanças estratégicas e 

acompanhar e gerenciar os passos de implementação. 

Para Campos (2009), existem quatro passos para implementação da gestão 

estratégica. O primeiro deles é definido como Diagnóstico Estratégico, onde são realizados os 

levantamentos das situações atuais da empresa, com o objetivo de avaliar a existência e a 

adequação das estratégias vigentes, bem como avaliar se essas estão oferecendo o resultado 

esperado. Nessa fase, são levantados dados sobre a competitividade da empresa, o portfólio de 

produtos, ações de mudanças, vulnerabilidade às ameaças existentes, quantidade de recursos 

estratégicos disponíveis e projetos futuros. 

O segundo passo é a Prontidão Estratégica, que significa o envolvimento e 

disponibilidade da direção da empresa em relação ao futuro. Esse passo visa definir as ações a 

serem tomadas pela alta administração que deverão ser tomadas com o intuito de 
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solucionarem eventuais “janelas” estratégicas. Também é necessária uma postura de atenção 

as mudanças que podem afetar de forma positiva ou negativa, obstáculos estatuários e 

culturais. Por fim, são necessários a existência de uma perfeita comunicação interna, assim 

como de um sistema de reconhecimento de equipe, que venham de encontro com a Missão, 

Visão e Valores da empresa. (CAMPOS, 2009) 

O próximo passo, segundo Campos (2009), é o direcionamento estratégico, que 

consiste no processo de priorização em função da gravidade dos problemas levantados nas 

etapas anteriores e a partir disso, estabelecer uma sequência lógica para a implementação das 

ações, dando foco as mais importantes no primeiro plano. Essa fase visa, portanto, definir o 

direcionamento que a organização irá tomar a fim de chegar a situação futura almejada. 

Por último, tem-se a fase da Vigilância Estratégica, ou seja, a empresa deve observar, 

acompanhar, questionar, vasculhar o horizonte, no tempo e no espaço, à procura de possíveis 

riscos e oportunidades que possam exigir ações antecipadas e respostas estratégicas de forma 

a manter sua sobrevivência. 

 Campos (2009) conclui por esses passos que para uma empresa implementar uma 

gestão estratégica, ela deve apurar todos os seus processos e sua situação atual e ter um foco 

na melhoria contínua, direcionando seus objetivos e metas e desenvolvendo suas estratégias 

de forma a garantir seu crescimento e diferenciação competitiva. 

Para Machado et al (2012), para uma melhor compreensão da gestão estratégica, 

devem ser compreendidos três componentes interdependentes: a visão sistêmica, o 

pensamento estratégico e o planejamento. Para os autores, a visão sistêmica, significa a 

capacidade dos gestores em compreender as relações de interdependência presentes dentro e 

fora da organização, referidas como relações intra e inter organizacionais.  

O pensamento estratégico é entendido como a capacidade de se pensar a realidade, as 

necessidades e as ações de forma estratégica, ou seja, compreender de forma articulada a 

realidade do ambiente em que a organização está inserida, como as demandas devem ser 

atendidas e visualização de pontos fortes e fracos. Dessa forma, espera-se que o gestor tenha 

embasamento para definir prioridade para as ações.  

O último componente é o planejamento que é definido como uma ferramenta de 

apoio à gestão estratégica, ou seja, é o processo que permite conduzir a gestão de maneira 

sistemática e detalhada.  

A partir do exposto, fica claro a importância da gestão estratégica para o sucesso das 

organizações, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Para Muller (2003), a estratégia 
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é de grande importância para as organizações, pois gera a visão de integração, agiliza e 

fundamenta as decisões e proporciona um direcionamento único para todos, alinhando 

esforços para um objetivo comum. O autor ainda ressalta que a gestão estratégica melhora a 

capacidade de adaptação, otimiza a alocação de recursos e auxilia na melhoria continua na 

organização.  

Apesar de concordar com a importância da gestão estratégica nas organizações atuais, 

Wright et al (2007), ressaltam que a cultura organizacional pode facilitar ou dificultar as 

ações estratégicas da empresa. Para os autores, a cultura de uma organização reflete o seu 

passado e por isso é importante que a cultura organizacional acompanhe as mudanças ou 

implementações estratégicas.  

 A GESTÃO ESTRATÉGICA DA QUALIDADE 

Carpinetti (2012) ressalta que um dos fatores de sucesso para qualquer empresa é a 

capacidade da empresa de atender aos requisitos dos clientes dos segmentos de mercado em 

que atua, de forma melhor ou igual aos seus concorrentes, e ainda garantir resultados 

financeiros satisfatórios. Para atingir esse objetivo, existem dois pontos fundamentais que 

devem ser ressaltados. Primeiramente, é necessário desdobrar as decisões estratégicas para o 

nível de gestão das operações de produção. Carpinetti (2012, p. 183) diz: 

Os esforços da empresa para melhoria de produtos, processos de fabricação e 

processos de atendimento de pedidos de clientes devem ser direcionados, no médio e 

longo prazo, por decisões estratégicas da empresa sobre como a gestão da qualidade 

pode contribuir para a competitividade e sustentabilidade do negócio. 

 

 O segundo ponto é sobre a importância da avaliação dos resultados obtidos a partir das 

ações tomadas. A partir dessa avaliação, deve-se replanejar os esforços da empresa para ações 

de melhoria do produto e dos processos. Esse processo deve ocorrer de forma cíclica de 

revisão do progresso, análise da situação e tomada de novas decisões e ações. 

 Para Campos (2004), um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende a 

necessidade do cliente a partir de critérios como requisitos, prazo, custo, confiabilidade e 

segurança. Para atender esses critérios num bom nível podem ser necessários investimentos 

em equipamentos, processos ou até mão de obra.  

 A gestão estratégica da qualidade está fortemente ligada ao conceito de Controle da 

Qualidade Total (TQC). O TQC é definido por Araujo (2007) como uma forma de gestão que 

incentiva o trabalho em equipe e a participação de todos os funcionários da empresa, contando 
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com o apoio e comprometimento da alta direção, a fim de atender aos requisitos dos clientes e 

tendo foco no conhecimento e na melhoria contínua dos processos. Para Campos (2004) o 

TQC tem foco não só no atendimento dos requisitos dos consumidores, mas também de todos 

os stakeholders da empresa. 

 Nesse contexto, Akao (1997) considera que o Gerenciamento por Diretrizes é o 

principal mecanismo para sustentação da Gestão pela Qualidade Total. Para Silva (2000), o 

Gerenciamento por Diretrizes pode ser entendido como um mecanismo, que permite que a 

empresa identifique o que ela pode fazer e o que ela deve fazer.  

 O Gerenciamento por Diretrizes, segundo Turrioni (1995), direciona os esforços da 

organização de forma a apoiar cada indivíduo na aplicação das técnicas de melhoria da 

qualidade e dessa forma, evita dispersões que podem comprometer o sucesso da 

implementação dos modelos de Gerenciamento da Qualidade.  

 O DESDOBRAMENTO POR DIRETRIZES 

A falta de alinhamento entre os objetivos da alta organização com o gerenciamento 

do dia-a-dia nos níveis operacionais é considerada por diversos autores como uma das 

principais dificuldades dentro de uma organização. Essa desconexão acaba fazendo com que o 

que é planejado seja diferente do que é realizado. Nesse contexto, o Gerenciamento pelas 

Diretrizes se apresenta como um mecanismo para combater essa falha. 

2.5.1 O Gerenciamento pelas Diretrizes 

O Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) é chamado originalmente de Hoshin Kanri 

e surgiu no Japão por volta de 1970. Akao (1997) define o Hoshin Kanri como sendo uma 

abordagem sistemática para o gerenciamento da mudança em um processo crítico da 

organização.  

Para Campos (1992) o GPD é um sistema administrativo que, tendo como base a 

análise do ambiente em que a empresa se encontra e seus valores e crenças, permite o 

direcionamento da prática do controle da qualidade para todas as pessoas da empresa segundo 

a visão estratégica estabelecida. Esse sistema de gerenciamento tem, portanto, o objetivo de 

estabelecer, desdobrar e implementar diretrizes.  

Este modelo de estabelecimento e desdobramento da visão estratégica é sintetizado 

esquematicamente na Figura 1. 
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        Figura 1: Fases do Gerenciamento pelas Diretrizes 

 
Fonte: Adaptado de AKAO (1997) 

 

Como representado na Figura 1, o GPD possibilita o gerenciamento das estratégias 

por meio dos distintos níveis da empresa e através das diferentes funções hierárquicas, 

possibilitando o direcionamento dos esforços de toda a organização para alcançar os 

objetivos-chave do negócio (WITCHER; BUTTERWORTH, 2001). 

Campos (2004) ainda explica que o GPD desdobra a visão do planejamento 

estratégico em objetivos estratégicos, que são desmembrados em pequenos pedaços, 

tornando-os mais fáceis de serem compreendidos e executados.  

Dessa forma, o primeiro passo do Gerenciamento pelas Diretrizes é o 

estabelecimento da visão e dos objetivos fundamentais pela alta direção, ou seja, o 

estabelecimento das diretrizes que a empresa seguirá com base na estratégia de longo prazo. 

Collins (1993) destaca que o estabelecimento de uma diretriz envolve uma análise de 

prioridade a partir de três fatores básicos: importância para o cliente, oportunidade de 

vantagem competitiva e áreas carentes de melhorias. 

O estabelecimento de uma diretriz envolve ainda a definição de uma meta a ser 

atingida assim como os meios ou métodos necessários para atingi-la (COLLINS, 1993). A 

definição de uma meta implica em definir um indicador e estabelecer um valor alvo, meta, a 

ser atingido. 
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Silva (2000) define quatro etapas fundamentais do estabelecimento de metas: escolha 

do foco, alinhamento da organização, implementação e revisão/melhoria. A escolha do foco 

significa definir os objetivos de médio e longo prazo a partir da priorização das suas 

necessidades. A segunda etapa, alinhamento da organização, significa envolver todos os 

participantes que irão contribuir para o desdobramento dos objetivos anuais e para o 

estabelecimento dos meios que serão utilizados para alcança-los. Uma vez definidos os 

objetivos e meios, a próxima etapa é a de implementação do plano de diretrizes, bem como 

seu monitoramento. A última etapa consiste em fazer uma avaliação geral do progresso dos 

projetos, do processo gerador do resultado e do próprio resultado em si. 

A Figura 2 ilustra bem o funcionamento dessas quatro etapas no processo de 

estabelecimento das diretrizes. 

  

                   Figura 2: Visão Sistêmica do Gerenciamento pelas Diretrizes 

 

        Fonte: Silva, 2000 

 

A segunda fase é o desdobramento das diretrizes e corresponde ao processo de 

desdobrar as diretrizes estabelecidas pela alta direção através da estrutura hierárquica e 

funcional da organização. Esse desdobramento é ilustrado pela Figura 3 e mostra como uma 

meta de uma diretriz de alta direção é desdobrada em meios e metas inter-relacionadas por 

todos os níveis hierárquicos. 
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                    Figura 3: Desdobramento das Diretrizes 

 

                    Fonte: Adaptado de CARPINETTI, 2012 

 

As atividades que definem as diretrizes estão inseridas em dois ciclos de utilização 

do PDCA (Plan, Do, Check, Act), sendo que um ocorre anualmente na determinação de novas 

diretrizes, e o outro ocorre mensalmente, quando se avalia o progresso em termos de se 

caminhar em direção ao que foi estabelecido (SILVA, 2000). Para Ballestero Alvarez (2012), 

o PDCA (Figura 4) é um método simples que pode ser utilizado por todas as áreas e níveis 

hierárquicos e serve como um controle de rotinas, partir do planejamento de rotinas ou metas 

e da definição de como irá se atingir as mesmas.   

 

                           Figura 4: Ciclo PDCA de Deming 

 

                           Fonte: Adaptado de BALLESTERO-ALVAREZ, 2012 
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A primeira fase do ciclo, Plan, é definida por Campos (2004) como a etapa na qual 

deve se planejar o trabalho a ser realizado através da definição de um plano de ação após a 

identificação, reconhecimento das características e descoberta das causas principais do 

problema. 

Para Ballestore-Alvarez (2012), o Do é uma fase de extrema importância, pois 

consiste em fazer o que foi planejado e é composto pelo treinamento para execução e também 

na execução dos métodos e rotinas para atingir as metas.  O Check consiste em verificar se os 

resultados obtidos foram de acordo com o planejado.  

Campos (2004) ressalta a importância do Act nesse ciclo, pois é nessa etapa que é 

realizada a análise do resultado que foi ou não atingido. A partir dessa análise, é que devem 

ser traçadas novas diretrizes, resultando em um breakthrough, que significa “quebra” da 

situação atual. No entanto, Campos (2004) ressalta que, para que a diretriz possa ser integrada 

a organização, ela deve ser muito bem entendida. Ainda no Act, o autor detalha o 

desdobramento das metas e criação dos indicadores como forma de mensuração. Campos 

(2004) alega que devem ser estabelecidos planos de contingência buscando atingir o plano 

anual e as metas da organização.  
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                   Figura 5: Ciclo PDCA de Melhoria 

 

Fonte: Adaptado de Campos ,1996 

 

Gimenes e Rocha (2002, p 26) ressaltam que:  

A implantação desse gerenciamento só resultará em benefícios se houver 

determinação de rodar o PDCA para manter os resultados atuais, de forma a assegurar 

o cumprimento dos padrões, melhorar os resultados e os procedimentos operacionais 

padrão.  

Gimenes e Rocha (2002), sugerem seis estágios básicos do Gerenciamento das 

Diretrizes: 

1- Estabelecimento das metas anuais a partir do Planejamento Estratégico 

estabelecido. Com as metas anuais estabelecidas, deve-se determinar as medidas 

necessárias para o atingimento dessas metas. 

2- As diretrizes são desdobradas para os demais níveis hierárquicos e são propostas 

medidas prioritárias para atingir essas metas. Essas definições devem surgir 

através de uma análise de processo, com base em dados e fatos, em que se 
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considere “as diretrizes superiores, as análises dos resultados do ano anterior, as 

mudanças do meio ambiente e a visão e a estratégia do próprio gerente” 

(GIMENES;ROCHA, 2002, p. 27). Os autores destacam que o procedimento de 

desdobramento pelas diretrizes, deve ser negociado tanto verticalmente como 

horizontalmente, objetivando o ajuste, ou seja, o objetivo é que a somatória de 

todas as metas dos gerentes seja suficiente para atingir a meta do presidente. 

3- Estabelecimento de itens de controle que permitam o acompanhamento e 

avaliação dos resultados. 

4- Verificação e análise dos resultados e atingimento das metas. É importante que o 

gerente sempre verifique o que aconteceu de errado e por que aconteceu, 

objetivando tomar medidas para correção desses pontos. 

5- Além do acompanhamento contínuo das metas devem ser realizadas reuniões 

periódicas, em todos os níveis hierárquicos, para o acompanhamento dos planos 

de ações estabelecidos. 

6- Anualmente deve ser realizada uma reunião com a participação da alta direção 

para a avaliação dos resultados atingidos no ano e revisão do gerenciamento das 

diretrizes para o próximo período. 

Segundo Herbiniack (2006) apud PEREIRA (2010), muitas empresas acabam 

focando sua atenção somente no processo de formulação do planejamento estratégico e 

acabam esquecendo-se da execução.  

Nesse cenário, o GPD funciona suprindo esse gargalo, transformando o planejamento 

estratégico em diretrizes que guiarão a empresa e permitirá que organização faça o 

gerenciamento da sua estratégia através da operacionalização das diretrizes pelo PDCA. 

                                                                                      

2.5.2 Relacionamento entre o Gerenciamento pelas Diretrizes e o Gerenciamento pela 

Rotina 

De acordo com Carpinetti (2012, p. 189), a “implementação do Gerenciamento pelas 

Diretrizes também pressupõe a adoção do Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia do GQT 

japonês”.  

Campos (2004) também ressalta que “A administração estratégica é composta pelo 

Gerenciamento pelas diretrizes e pelo Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia” 

(CAMPOS, 2004, p.34) 
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Dessa forma, fica explicitado que o Gerenciamento pelas Diretrizes deve funcionar 

de forma integrada com o Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia. Para Aguiar 

(2002), o Gerenciamento pelas Diretrizes apresenta dois tipos de melhorias: 

1- Melhoria incremental: é realizada através do Gerenciamento da Rotina do 

Trabalho do Dia-a-Dia com o objetivo de manter a confiabilidade dos resultados 

obtidos pela empresa assim como promover as melhorias incrementais. 

2- Melhoria rompedora (breackthrough): é realizada dentro do Gerenciamento pelas 

Diretrizes com o objetivo de romper a situação atual por meio de novos processos 

e produtos. 

 

                       Figura 6: Melhoria Contínua 

 

                       Fonte: Adaptado de Campos (2004) 

 

Nesse sentido, Campos (2004) descreve o GRD como sendo um conjunto de 

ações e verificações diárias que são realizadas de forma que cada pessoa saiba suas 

responsabilidades no cumprimento das obrigações determinadas. Para ele, o GRD é a 

base da administração de uma empresa. 

Campos (1996), define que o Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-

Dia é centrado em 6 pontos principais: 

1- Na definição das autoridades e responsabilidades de cada pessoa; (Quadro 

3) 

2- Na padronização dos processos e do trabalho; 

3- No monitoramento dos resultados desses processos e sua comparação com 

as metas; 
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4- Na ação corretiva no processo, a partir dos desvios encontrados nos 

resultados, quando comparados as metas; 

5- Num bom ambiente de trabalho (5S) e na máxima utilização do potencial 

das pessoas; 

6- Numa busca contínua pela perfeição. 

 

                 Quadro 2: Tipo de trabalho exercido em cada função 

 

                 Fonte: Campos, 2004 

 

O quadro 2, exemplifica como cada função deve agir nas suas áreas de atuação que é 

um dos principais pontos do Gerenciamento pelas Diretrizes. Vários autores citam a 

importância de que todos saibam seu papel dentro da estratégia e o que é necessário ser feito 

para alcançar os objetivos definidos. 

 FERRAMENTAS APLICADAS NO GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES 

2.6.1 BSC- Balanced ScoreCard 

Existem diversos modelos de medição e controle de desempenho, mas segundo 

Kaplan e Norton (1997) o Balanced Scorecard (BSC) é um modelo de avaliação do 

desempenho organizacional que vai além do modelo de controle financeiro tradicional, 

permitindo um modelo com foco nos objetivos da organização, na coordenação do processo de 
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tomada de decisão e no estabelecimento de uma base sustentável para que ocorra o processo de 

aprendizagem organizacional. 

Segundo Albright (2004), o BSC surgiu da necessidade de melhorar o planejamento, o 

controle e a medição de desempenho das funções de contabilidade e gestão. O método ganhou 

popularidade por ser uma ferramenta de gestão eficaz que alinha as ações e metas dos 

funcionários com a estratégia corporativa. 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), o processo crítico de gestão através do BSC 

se inicia com o esclarecimento e tradução da visão e da estratégia em objetivos e iniciativas 

específicas. Nesse contexto, o BSC vem sendo utilizado por diversas organizações como um 

sistema de gestão estratégica, que apresenta como diferencial, medir o desempenho 

organizacional através de quatro áreas ou perspectivas:  

A) Financeira: visa medir o desempenho financeiro através de indicadores de 

resultado. Essa perspectiva evidencia o sucesso alcançado pela organização. 

B) Clientes: o sucesso nesse critério é o principal componente de melhora do 

resultado financeiro de uma organização. Nesse sentido, indicadores de resultado 

como a satisfação dos clientes, medem a qualidade com que a organização atende 

as expectativas dos seus clientes. O elemento central dessa estratégia é a escolha 

da proposição de valor que será entregue para os segmentos de clientes e o foco na 

prestação de serviços e produtos de qualidade. 

C) Processos internos: O desempenho dos processos internos é um indicador de como 

a proposta de valor este sendo recebida pelos clientes, com consequente indicação 

de melhorias que terão impacto com os mesmos e nos resultados financeiros. 

D) Aprendizado e crescimento: a última perspectiva diz respeito aos ativos intangíveis 

que são a fonte para criação de valor sustentável a organização. Os objetivos 

descrevem como pessoas, tecnologia e clima organizacional se inter-relacionam 

para sustentarem a estratégia. 

É importante ressaltar que a ideia principal de Kaplan e Norton (1997), percursores do 

BSC, foi criar uma ferramenta que permitisse a visualização da organização funcionando de 

forma interligada. A figura 7 representa essa inter-relação das quatro perspectivas, alinhadas 

com a visão e estratégia organizacional. 
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                        Figura 7: Inter-relação das perspectivas BSC 

 

                        Fonte: Kaplan e Norton, 1997 

 

Dessa forma, similar ao Gerenciamento pelas Diretrizes, o BSC busca a ligação das 

atividades de curto prazo com os objetivos de longo prazo. Para isso, Kaplan e Norton (1997) 

citam quatro processos essenciais para cumprir essa função: a tradução da visão; comunicação 

e ligação em todos os níveis organizacionais; planejamento do negócio e; feedback e 

aprendizado. Nesse sentido, os autores ressaltam que o conjunto de indicadores de desempenho 

tem de ser escolhido de modo coerente com a visão, missão e estratégia organizacional, num 

processo de desdobramento hierárquico (top-down).  

Além disso, os autores também destacam alguns pré-requisitos e passos importantes 

para implantar o BSC, que podem ser listados: 

1- Estabelecer objetivos claros; 

2- Estratégia e objetivos devem ser conhecidos por toda organização; 

3- Foco no trabalho; 

4- Descentralização/desdobramento das atividades, metas, objetivos e medidas; 

5- Desenvolvimento das lideranças; 

6- Alinhamento das recompensas com o alcance dos objetivos e metas; 

7- Base de aprendizado para toda organização 

8- Definição e escolha de indicadores com base em discussões e estudos. 
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Kaplan e Norton (1997) citam outros pontos importantes, porém acreditam que os 

supracitados devem ser inicialmente atendidos com o propósito de estabelecer um mapa 

estratégico, realista, conciso e que realmente traduza a estratégia e a missão da organização. 

2.6.2 SMART 

Para o sucesso de um sistema de Gerenciamento por Diretrizes ou mesmo de 

qualquer sistema de gestão da estratégia que trabalhe com metas e indicadores de desempenho 

é importante que, no processo de definição dos mesmos, exista uma análise crítica em vista do 

alinhamento deles com a estratégia. Nesse sentido, Peter Drucker (1954) introduziu o método 

SMART de modo a verificar a validade das metas e indicadores definidos como parte da 

Gestão por Objetivos, em seu livro “The Practice of Management”. 

A palavra SMART é um acrônimo para as palavras Specific (Específico), 

Measurable (Mensurável), Attainable (Atingível), Relevant (Relevante) e Time Bound 

(Temporizável). Cada uma dessas palavras corresponde a uma etapa do método e são todas 

imprescindíveis para o êxito da estratégia. 

S – Specific (Específico) 

O objetivo definido deve ser específico, ou seja, deve ser claro e não pode permitir 

qualquer tipo de interpretação dúbia ou controversa. Nessa fase, alguns pontos devem ser 

esclarecidos como por exemplo: o motivo do objetivo, pessoas envolvidas no processo, e 

restrições relacionadas ao objetivo. 

M - Measurable (Mensurável) 

Kaplan e Norton (1997) destacam em seu estudo que aquilo que não pode ser medido 

não pode ser gerenciado. A segunda etapa do método diz exatamente isso: todo objetivo deve 

poder ser traduzido em números. Dessa forma, na definição do objetivo deve ser analisado se 

o mesmo poderá ser, sistematicamente, interpretado e manipulado numericamente. 

A – Attainable (Atingível) 

O terceiro pré-requisito do método é que os objetivos sejam atingíveis, realizáveis. 

Isso significa que as metas devem seguir uma razoabilidade e palpabilidade mínima para que 

não pareçam irrealizáveis. No entanto, isso não significa dizer que as metas não possam ser 

audaciosas ou ambiciosas. Um ponto importante desse requisito é que todo objetivo seja 

estabelecido através de um consenso com todos os envolvidos, ou seja, que todos estejam 

cientes das exigências e benefícios decorrentes dele. 

R – Relevant (Relevante) 
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Um objetivo SMART, também deve ser relevante para a sua realidade. Uma meta 

relevante, é consonante com ideais e valores defendidos pela empresa, tem uma equipe 

engajada com a mesma e tem possíveis efeitos colaterais mapeados.  

T – Time Bound (Temporizável) 

O último pré-requisito do método consiste na referenciação temporal do objetivo, ou 

seja, na definição de um prazo para realização e cumprimento dele. Ao estipular metas 

temporais para os objetivos é criado um senso de urgência indispensável para o sucesso do 

objetivo. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 A MRS LOGISTICA 

A empresa MRS – Logística S/A é uma operadora logística que administra uma 

malha ferroviária de 1643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo região 

que concentra cerca de metade do Produto Interno Bruno (PIB) brasileiro. Sua malha conecta 

regiões produtoras de commodities minerais e agrícolas e alguns dos principais parques 

industriais do país aos portos da região Sudeste. A sua produção é diversificada e entre as 

principais cargas estão: contêineres, siderúrgicos, cimento, bauxita, agrícolas, coque, carvão e 

o seu carro chefe, representando aproximadamente 75% do volume transportado, é o minério 

de ferro. (MRS, 2018) 

A MRS foi criada em 1996 quando o governo transferiu à iniciativa privada a gestão 

do sistema ferroviário acional. Atualmente a companhia está entre as maiores ferrovias de 

carga do mundo, com uma produção de quase quatro vezes a registrada em 1990. Segundo o 

site da empresa, aproximadamente 20% de tudo que o Brasil exporta e um terço de toda a 

carga transportada por trens no país passam pelos trilhos da MRS. (MRS, 2018) 

A empresa oferece também soluções logísticas mais amplas, incluindo o 

planejamento e o desenvolvimento de soluções multimodais além de serviços ferroviários 

customizados. A companhia tem hoje indicadores comparáveis aos das mais eficientes e 

seguras ferrovias norte-americanas e europeias, em quesitos como eficiência energética, 

transit time, disponibilidade e confiabilidade de ativos, segurança e produtividade, e se 

destaca pelo uso intensivo de tecnologia e de uma cultura de inovação. (MRS, 2018). 

A MRS Logística é uma concessionária de serviços públicos e uma companhia 

constituída sob a forma de sociedade anônima. Estes dois fatores imprimem ao modelo de 

gestão da empresa uma série de responsabilidades com relação a identificação e tratamento de 

riscos, confiabilidade e controle das informações enviadas ao mercado e o correto 

endereçamento de assuntos éticos, entre outras questões de governança.  

O setor ferroviário nacional é regulado pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), que estabelece uma série de metas com relação a produtividade e 

segurança, que são reportadas regularmente pelas concessionárias e compiladas pela Agência. 

O Contrato de Concessão e Arrendamento é o documento que define os direitos e deveres da 
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MRS como concessionária de serviço público. O mesmo é concedido por um prazo de 30 

anos, podendo ser prorrogado até o limite máximo de mais 30 anos. (MRS, 2018) 

A MRS, sendo constituída como uma S.A. tem como seus principais acionistas a 

MBR (32,9%), CSN (18,6%), Congonhas Minérios (18,6%), UPL (11,1%), Vale (10,9%), 

Gerdau (1,3%) e um grupo pulverizado de pequenos investidores (6,5%). Estas empresas, a 

partir de um Acordo de Acionistas, constituem, por meio de representantes, o Conselho de 

Administração, o mais alto órgão de governança da MRS, responsável, entre outras 

atribuições, pelo direcionamento estratégico global da companhia, pela decisão sobre os 

investimentos mais significativos e pela saúde e longevidade da organização. (MRS, 2018) 

O Conselho de Administração também nomeia o Presidente e os Diretores da 

Companhia. Em seu mais alto nível executivo, a MRS possui hoje seis Diretorias: Operações, 

Engenharia e Manutenção, Comercial, Finanças e Desenvolvimento, Recursos Humanos e 

Relações Institucionais.  

Cada uma das diretorias da MRS é dividida em Gerências Gerais. A forma como 

cada um desses níveis se relaciona e também as Gerências Gerais que compõem a Diretoria de 

Operações é mostrada na Figura 8. 

Figura 8: Organograma MRS 

 

Fonte: Documento Interno MRS 

 

Como pode-se visualizar na Figura 8, a Diretoria de Operações é dividida em 5 

Gerências Gerais: Gerência Geral de Planejamento CCO, Gerência Geral de Engenharia de 

Transportes e as 3 Gerências Gerais de Operações, MG, RJ e SP.  
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Ainda dentro dessa estrutura organizacional, cada uma das Gerências Gerais são 

divididas em Gerências, que são divididas em Coordenações. É importante para esse estudo 

que sejam conhecidas as estruturas das Gerências Gerais de Operações (MG, RJ e SP) e 

também da Gerência Geral de PCCO. Dessa forma, essas estruturas são apresentadas nas 

Figuras 9, 10, 11 e 12. 

 

                   Figura 9: Ger. Geral de Operações MG 

 

Fonte: Documento interno MRS 
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                Figura 10: Ger. Geral de Operações RJ 

 

Fonte: Documento interno MRS 

 

                        Figura 11: Ger. Geral de Operações SP 

 

Fonte: Documento Interno MRS 
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                Figura 12: Ger. Geral de PCCO 

 

Fonte: Documento interno MRS 

 

Além disso, existem na empresa, as áreas que são chamadas células de controle, que 

ficam responsáveis por definir, controlar e dar suporte as metas de suas respectivas áreas 

controladas. Na Gerência Geral de PCCO existe a Gerência de Controle Operacional (Figura 

12) que desempenha essa função para as metas da Diretoria de Operações, com exceção das 

metas da Gerência Geral de Engenharia de Transportes, que tem uma área controle específica.  

3.2 A ESTRATÉGIA DA EMPRESA 

Como base na estratégia da empresa são definidas a missão, a visão e os valores que 

guiam a empresa em sua atuação.  

A) Missão:  

“Oferecer transporte de carga com foco na ferrovia, priorizando fluxos que gerem 

escala e relações de longo prazo, a preços competitivos e com previsibilidade, 

para agregar valor crescente ao negócio. ” (MRS, 2018) 

B) Visão 

“Uma ferrovia sustentável, de classe mundial, com operação segura, clientes 

satisfeitos e colaboradores comprometidos e responsáveis. ” (MRS, 2018)  

C) Valores 

- Atitudes responsáveis. 

- Atendimento impecável das necessidades de nossos clientes, com eficiência de 

classe mundial. 

- Alto desempenho de nossas equipes, motivadas e comprometidas.  (MRS, 2018) 
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3.3 O PROCESSO DE DESDOBRAMENTO DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES 

O processo de desdobramento de metas da organização é realizado anualmente 

visando revisar as metas em andamento e garantir que a estratégia macro da empresa esteja 

sendo desdobrada dos níveis estratégicos ao operacional. 

A Gerência de Gestão de Resultados é responsável por determinar o processo 

corporativo da empresa, no qual é definido um cronograma para que cada área controle faça 

entregas relativas ao processo de desdobramento. Apesar de existir essa centralização do 

cronograma e das entregas de cada área, o processo de desdobramento pode ser desenvolvido 

em processos independentes conduzidos pelas áreas controles, desde que os mesmos 

respeitem as regras definidas pela Gestão de Resultados no documento oficial que diz respeito 

aos resultados da empresa. 

O processo de desdobramento da MRS se inicia pela definição dos objetivos 

corporativos da empresa, ou seja, os objetivos macro dos quais devem ser desdobradas as 

metas do restante da empresa. A definição desses objetivos é realizada levando em conta a 

estratégia macro da empresa e é de responsabilidade da alta direção. Os objetivos são 

definidos levando em conta as 4 perspectivas do BSC, Financeira, Clientes, Processos 

Internos e Aprendizagem e Crescimento. Além disso, é destacada a importância da Segurança 

Operacional dentro da estratégia da empresa. 

Uma vez, definidos os objetivos corporativos as áreas controles podem iniciar o 

processo de desdobramento das Diretorias. 

Para a construção do desdobramento da Diretoria de Operações, foi definida a 

participação conjunta das áreas impactadas com a área controle, visando garantir que o 

desenvolvimento do projeto fosse realizado conjuntamente desde a etapa inicial até a entrega 

final.  

Para o desenvolvimento do processo, cada Gerência envolvida definiu um “Ponto 

Focal”, sendo este um representante da área, capaz de garantir o bom funcionamento do canal 

de comunicação entre a sua respectiva área e a área controle, buscando traduzir a visão da 

área impactada e disseminando as definições realizadas em cada atividade do processo. Além 

disso, o ponto focal deveria conhecer os processos da área impactada, sendo capaz de criticar 

construtivamente desde as definições dos objetivos até a lacuna de desempenho 

correspondente ao alvo. 
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Foi definido pela área controle um cronograma, que teve início antes do cronograma 

corporativo, no qual foram definidas macro etapas, cada uma composta por uma rodada de 

abertura e encerramento a fim de delimitar os marcos do processo.  

As seguintes premissas foram definidas para garantir a execução do processo: 

- Prazos definidos via caminho crítico mais tarde (Late Finish); 

- Prazos vinculados ao término do dia determinado de cada etapa; 

- O atraso de uma etapa acarreta em postergação da etapa sucessora; 

- Início do processo: último dia de julho de A-1 (ano atual – 1) 

O macro fluxo definido pode ser visualizado no Anexo 1. 

3.3.1  Desdobramento dos Objetivos Diretoria de Operações 

Essa etapa visava desdobrar os objetivos definidos no processo corporativo para a 

Diretoria de Operações (DiOp) para os níveis hierárquicos utilizando o conceito de 

desdobramento top-down. Os níveis desdobrados são Gerência Geral, Gerência, Coordenação 

e Equipes, incluindo os respectivos elegíveis1 com perfil especializado inseridos lateralmente 

na estrutura hierárquica.  

O Anexo 2 apresenta o processo definido para essa etapa.  

 Definir objetivos por elegível 

O superior imediato de cada elegível, é responsável por enviar uma proposta de 

objetivos para o nível desdobrado. Para definição desses objetivos, o superior deveria 

levar em conta a estratégia da empresa e também que os objetivos suportassem o 

desdobramento do nível superior. 

 Avaliar objetivos propostos 

Corresponde a avaliação feita pela área controle, que considera aspectos da 

maturidade do indicador a fim de determinar se estão aptos às próximas fases. 

Para execução dessa etapa, foi desenvolvido um check list, baseado na metodologia 

SMART, afim de auxiliar na avaliação (Anexo 3). 

 Selecionar farol para validação 

O farol é uma ferramenta documentada que resume os indicadores, metas e 

resultados de um elegível. 

                                                 

1 Elegíveis são pessoas que ocupam cargos de gestão ou de alta responsabilidade na estrutura da MRS. 



46 

 

O representante da área controle é responsável por selecionar os objetivos que 

deverão compor o farol do respectivo nível conforme avaliação realizada na etapa 

anterior. 

 Definir área controle para cada objetivo 

Após a seleção dos objetivos, o representante da Gerência de Controle Operacional 

deve definir qual a área controle ficará responsável pelo mesmo, adotando as seguintes 

premissas: 

I. Objetivos do tipo “Projeto” são de responsabilidade da respectiva área 

impactada; 

II. Objetivos vinculados à Operação MRS estão no escopo da Gerência de 

Controle Operacional; 

III. Demais objetivos que não se encaixem no ponto anterior devem ser 

direcionados aqueles com maior domínio do processo abordado. 

 

 Definir sugestão para representatividade (peso) de cada objetivo 

Os objetivos que compõem o farol de cada elegível devem receber pesos que 

indicarão a representatividade desse objetivo para o farol. A proposta inicial para a 

distribuição dos pesos, deveria ser baseada na equalização dos pontos entre os 

objetivos estabelecidos até essa fase.  

Esses pesos, poderiam ser revisados na etapa de Validação, desde que fosse 

acordado entre os elegíveis comuns aos objetivos e validados pelo superior imediato. 

 Validar nível desdobrado 

Os objetivos e pesos desdobrados deveriam ser validados com os superiores 

imediatos a fim de garantir a continuidade do desdobramento. Essa validação, deveria 

ser feita percorrendo a estrutura organizacional e verificando o cumprimento da 

diretriz de sustentação de níveis. 

 Analisar equilíbrio dos faróis 

Corresponde a verificação final do desdobramento que deveria ser realizado 

pelo representante da Gerência de Controle Operacional, visando o cumprimento das 

diretrizes assumidas. Essa análise visa verificar o equilíbrio dos faróis lateralmente e 

pela sustentação dos objetivos estratégicos da MRS. 
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3.3.2 Definição Conceitual do Cálculo dos Indicadores 

A etapa de Definição Conceitual tem por objetivo estruturar toda a descrição 

do indicador, passando pela métrica até a metodologia de alvo. 

O fluxo do processo é mostrado no Anexo 4. 

 Elaborar descrição do objetivo 

Nessa etapa, a descrição do indicador deveria ser definida pela área impactada 

e área controle. A mesma deveria traduzir a fórmula de cálculo de forma clara e 

objetiva.  

 Determinar abrangência dos indicadores 

A abrangência traduz a dimensão apurada pelos indicadores, ou seja, diz 

respeito à identificação de todos os parâmetros a serem considerados na medição.  

 Definir fórmula de cálculo 

Essa fase compreende a tradução do indicador em uma expressão matemática que 

será utilizada para obter o resultado do mesmo. 

 Identificar tipo (melhor), unidade de medida, acumulação e período de apuração 

Nessa etapa, são determinados os campos tipo (melhor), unidade de medida, 

forma de acumulação e período de apuração. 

 Definir metodologia de alvo 

Nessa fase, após realizada a análise de viabilidade dos indicadores, uma 

metodologia de alvo deve ser definida, pelas áreas controle e impactada, dentro das 

opções predefinidas pela área controle. 

A Gerência de Controle Operacional mapeou e definiu possíveis metodologias 

de alvo. Uma das metodologias de alvo que pode ser utilizada é a utilização dos 

resultados históricos como base de comparação para definição do alvo a partir da 

média dos três melhores meses dessa base. 

 

3.3.3 Parametrização e Filtro dos Indicadores 

Para definição dos parâmetros pelos quais cada objetivo deveria ser medido, foi 

utilizada uma ferramenta denominada Ficha de Parâmetros (Anexo 5). Cada ficha deveria ser 

construída por objetivo ou nome genérico. A partir do conceito definido na etapa anterior, 

foram identificados quais parâmetros determinado indicador deveria conter.  

O processo seguido nessa etapa pode ser consultado no Anexo 6. 
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 Identificar os parâmetros necessários 

Nessa fase, os inputs necessários são identificados na ficha de parâmetros a 

partir do conceito dos indicadores definido na fase anterior. 

 Preencher e retornar ficha de parâmetros 

O fornecedor das informações da área impactada (que pode ser o ponto focal 

ou outro representante) é responsável por coletar as informações necessárias para a 

apuração dos indicadores, preencher a ficha de parâmetros e retornar para área 

controle. 

 Definir nível de serviço com fornecedor 

A partir da identificação dos parâmetros, deveria ser alinhado e evidenciado o 

nível de serviço com todos os fornecedores e as respectivas áreas impactadas a fim de 

garantir a manutenção futura das informações. 

 Avaliar consistência parâmetros 

Nessa etapa, o líder da área de Controle Operacional deveria avaliar os 

parâmetros definidos garantindo a isonomia entre os elegíveis e a integridade dos 

processos mensurados. Ou seja, deveria verificar se os processos em questão estão 

sendo avaliados em sua totalidade a partir das distribuições feitas através das 

abrangências. 

 Definir e alinhar equilíbrio de parâmetros com área impactada 

Em caso de divergências na parametrização, as informações deveriam ser 

revisadas e alinhadas com os respectivos pontos focais pelo representante do controle 

operacional. 

3.3.4 Execução do Cálculo dos Indicadores 

A etapa de execução do cálculo (Anexo 7) corresponde à aplicação das definições 

conceituais e da parametrização para geração dos resultados históricos e atuais, bem como 

alvos e faixas de pontuação. A duração da etapa é vinculada a complexidade dos indicadores 

definida através do campo “Tipo” (Manter, Ajustar ou Criar) do check list.  

 Definir priorização de execução do cálculo 

Nessa etapa, é feita a priorização dos indicadores baseada no check list de 

avaliação, levando em consideração a representatividade de cada objetivo (em termos 

de elegíveis e linhas de caderno). A priorização também deve ser baseada na 

classificação dos objetivos quanto à complexidade e na capacidade de operação da 
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área controle. Dessa forma, indicadores com maior número de elegíveis e com maior 

grau de dificuldade devem ser executados primeiramente. 

 Divulgar e alinhar cronograma de execução 

O cronograma baseado nas priorizações deverá ser alinhado com os Pontos 

Focais através de uma reunião.  

 Executar cálculo do indicador 

A execução de cálculo dos indicadores deve seguir a ordem definida 

anteriormente e será utilizada a ferramenta de cálculo definida. Essa atividade é de 

responsabilidade da área controle e pode ser acompanhada pela área impactada. 

 Avaliar execução 

A etapa de avaliação deve ser realizada pelo responsável conceitual do 

indicador na área controle. Deve-se analisar se a apuração feita pelo indicador está 

coerente com os conceitos e parâmetros a fim de garantir a confiabilidade do processo. 

 Aplicar metodologia de alvo para determinação do respectivo valor e faixas de 

pontuação 

Após realizada a validação da execução do cálculo, o responsável conceitual do 

indicador deverá utilizar a base histórica gerada e aplicar a metodologia de alvo 

definida na fase conceitual para gerar os alvos e faixas de pontuação. 

 Publicar controle no Portal PCCO com base de dados 

Após a conclusão das etapas anteriores, o resultado do indicador e a base de 

dados devem ser disponibilizados na fonte oficial da área de controle, o Portal PCCO, 

para o acompanhamento.  

3.3.5 Rodada de Validação 

A rodada de validação marca o encerramento das etapas anteriores com os níveis de 

Gerência Geral e Diretoria e determina os próximos passos dentro do fluxo do processo.  

A validação ocorre primeiro com o comitê de Gerentes Gerais DiOp e 

posteriormente com o Diretor de Operações. 

 

3.3.6 Avaliação dos pedidos de cálculo de outras diretorias 

Esta etapa (Anexo 8) corresponde à análise das solicitações de objetivos desdobrados 

por outras diretorias, em que a Gerência de Controle Operacional foi identificada como 

possível área controle. A validação de atribuição de responsabilidade vai desde avaliação de 
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recursos disponíveis para a execução pela área controle até o domínio do processo e 

disponibilidade de base de dados na ferramenta oficial, o QlikView. 

Os objetivos validados nessa etapa passam a ser de responsabilidade da área controle 

PCCO. 

 

 

 Apresentar objetivo proposto 

Os objetivos determinados através do desdobramento de outras diretorias 

devem ser apresentados a área controle PCCO pelo representante da área impactada. 

Este é responsável por esclarecer e detalhar qual processo será medido. 

 Avaliar recursos área controle 

A avaliação de recursos deve ser conduzida pelos responsáveis da definição 

conceitual e da execução de cálculo para cada objetivo proposto. Os critérios que 

devem ser levados em conta são: capacidade de execução do cálculo pela ferramenta 

QlikView, existência de base oficial, existência no objetivo no período anterior e se é 

comum a outros elegíveis dentro da Diretoria de Operações. 

 Validar parece área controle 

O parecer da área controle para cada solicitação é formalizado junto ao 

coordenador para validação. Dessa forma, o alinhamento dos níveis gerenciais é 

mantido. 

 Formalizar avaliação área controle 

O retorno ao representante da área impactada solicitante é feito através de um 

email contendo a situação final da solicitação (aprovada ou reprovada). 

Os objetivos aprovados passam a compor o caderno de metas PCCO e seguem 

o cronograma oficial do período em questão. 

 Incluir objetivos no cronograma 

Os objetivos aprovados pela área controle devem ser disponibilizados para 

execução das próximas fases do desdobramento de acordo com o cronograma. Os 

objetivos reprovados devem ser desvinculados da área controle PCCO.  
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3.3.7 Divulgação Oficial do Desdobramento 

A etapa de divulgação oficial marca o encerramento do processo para o próximo 

ciclo e, a partir desse momento, qualquer alteração deve passar pelo fluxo de revisão de metas 

conduzido pela Gerência de Gestão de Resultados. 

3.4 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

O Desdobramento de Metas da Diretoria de Operações (DiOp) teve início em agosto 

de 2017. O cronograma proposto para cada uma das etapas previa uma duração total de 5 

meses para o processo, sendo finalizado em dezembro de 2017 (Figura 13). 

Figura 13: Cronograma Inicial Desdobramento de Metas DiOp 

   

Fonte: Documentos internos do processo de desdobramento DiOp 

 A primeira etapa do processo foi segmentada para execução de acordo com os níveis 

hierárquicos da DiOp. Dessa forma, primeiramente foram recebidas as propostas de 

desdobramento dos objetivos de Gerentes Gerais e Gerente. Posteriormente, as propostas de 

desdobramento dos coordenadores foram recebidas e, por fim, as propostas de desdobramento 

das metas de Campeonato (nível operacional). Após o recebimento das propostas, foi 

realizada uma avaliação dos objetivos utilizando o check list (Anexo 10), baseado na 

metodologia SMART.  

 Realizada a avaliação de todos os objetivos, fóruns foram realizados para comunicação 

da avaliação e validação dos objetivos aprovados. A partir desse fórum, foi iniciada a 

elaboração do conceito do objetivo. 

 Como saída inicial dessa primeira etapa, foram definidos 118 objetivos, sendo eles 

divididos pelas áreas controle das Unidades (gerencias de campo), Gestão, Custos, SMS, RH, 
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Engenharia e PCCO. Desses objetivos, 87 eram de responsabilidade da área controle do 

PCCO, sendo 28 objetivos de projeto e 59 objetivos de resultado.  

 Os objetivos de resultado foram divididos em três classificações: Manter (objetivos 

existentes em 2017 e sem necessidade de alteração para 2018), Ajustar (objetivos existentes 

em 2017, mas com necessidade de ajuste para 2018) e Criar (novos objetivos, não existentes 

em 2017 ou objetivos existentes em 2017 mais com alta nível de modificação conceitual para 

2018). Além disso, foram classificados de acordo com a complexidade de desenvolvimento 

conceitual: Replicar, Fácil, Médio, Difícil e Complexo. (Figura 14) 

 

Figura 14: Visão inicial dos objetivos definidos na 1ª etapa 

 

Fonte: Documento interno do processo de desdobramento DiOp 

 

 

 Apesar de essa primeira etapa não ser dada como finalizada para todos os objetivos 

visto que ainda haviam muitos pedidos de novos indicadores a serem avaliados pela área 

controle, foi dado início a segunda etapa, de definição conceitual dos indicadores, para 

aqueles que já estavam determinados. Para definição conceitual os indicadores estabelecidos 

na primeira etapa foram designados a responsáveis da área controle PCCO, que seriam 

responsáveis por todo o desenvolvimento do indicador até a publicação do mesmo. 

 Para definição conceitual dos objetivos fóruns específicos foram realizados entre os 

elegíveis da meta, pontos focais representantes desses elegíveis e o responsável pela meta da 

área controle para que o conceito fosse definido de comum acordo entre as partes. 
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 Da mesma forma que na primeira etapa, essa não foi dada como finalizada para todos 

os objetivos, uma vez que a definição de alguns se mostrou complexa por diversos motivos e 

dessa forma ocasionou o atraso de sua finalização. No entanto, para aqueles que tiveram seu 

conceito finalizado foi dado segmento a etapa de parametrização. Nessa etapa, fóruns também 

foram realizados para a definição dos parâmetros a serem medidos de acordo com o conceito 

definido para o indicador. Definidos os parâmetros foram designados responsáveis pelo o 

envio dos mesmos, assim como a periodicidade de envio, determinando assim um nível de 

serviço para cada indicador. No final dessa etapa, a ficha de parâmetros do indicador deveria 

ser preenchida, de acordo com o modelo definido (Anexo 9) e salva na pasta oficial do 

desdobramento 2018.  

 Finalizada a etapa de parametrização do indicador, o mesmo se encontrava disponível 

para iniciar a etapa de execução do cálculo. No caso dos indicadores que deveriam ser 

construídos na ferramenta oficial do desdobramento (QlikView), existia uma ordem de 

priorização para a execução dos mesmos e dessa forma, eles entravam na “fila de execução” 

de acordo com sua prioridade. 

 Uma vez realizada a execução de cálculo, o indicador era enviado para validação do 

responsável da área controle. Caso houvesse alguma alteração a ser realizada, o indicador 

necessitaria de uma nova validação após a realização da alteração. Após sua validação, a base 

de dados e resultados históricos 2017 eram enviados para os pontos focais e respectivos 

elegíveis da meta para divulgação e validação dos mesmos. 

 Por fim, a última etapa era a divulgação do resultado da meta no portal PCCO, assim 

como seu histórico 2017.    
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4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 

A partir da implantação do novo processo de desdobramento de metas aplicado pela 

Diretoria de Operações para a definição das metas de 2018, foram desenvolvidos 164 

objetivos representando um total de 534 linhas de caderno (objetivos com diferentes 

abrangências) e o preenchimento de 823 slots2 de metas de faróis de elegíveis.  

Desses 164 objetivos desenvolvidos, 87% foram revisados conceitualmente, ou seja, 

sofreram ajustes nos conceitos existentes em 2017 ou foram criações de novas metodologias 

de medição.  

A partir da padronização das abrangências conforme parâmetros mensurados, ou 

seja, definição de apenas uma linha de caderno para metas de elegíveis com mesma 

abrangência, houve uma diminuição de 27% de linhas de caderno em relação a 2017.  

Além disso, dos indicadores de resultado, 93% foram automatizados (150 

indicadores), ou seja, foram programados na ferramenta oficial da gerência de controle, o 

QlikView, possibilitando seu cálculo automático pela ferramenta. O que significa um aumento 

de 10% na quantidade de indicadores automatizados em relação a 2017. Dos 150 indicadores 

calculados no QlikView, 142 sofreram algum tipo de ajuste com relação ao existente em 2017 

ou foram criados na ferramenta. 

Para a execução de todas as etapas do processo, da definição dos objetivos até a 

divulgação do indicador no Portal de Informações PCCO, foram realizados mais de 20 fóruns 

internos (área controle), mais de 30 fóruns gerenciais (área controle + gerentes e/ou gerentes 

gerais), quatro rodadas de comitê diretor (validações realizadas com diretoria) e mais de 300 

fóruns específicos (realizados entre os responsáveis de cada objetivo da área controle e pontos 

focais e/ou respectivos elegíveis). 

Quanto ao cronograma do processo, ocorreram revisões ao longo de todo o período 

do desdobramento, fazendo com que o mesmo fosse estendido em três meses além do 

                                                 

2 Slots são as metas que compõem o farol de cada elegível. Cada elegível tem em seu 

farol 6 slots de metas possíveis de serem preenchidos no desdobramento. 
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previsto. Além disso, no cronograma realizado todas as etapas aconteceram em paralelo 

durante todo o processo. (Figura 15 e 16) 

 

  Figura 15: Cronograma Previsto início do processo de Desdobramento de Metas 2018 

 

Fonte: Documento interno do processo de desdobramento DiOp 

Figura 16: Cronograma Realizado do processo de Desdobramento de Metas 2018 

 

  Fonte: Documento interno do processo de desdobramento DiOp 
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4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A partir da realização do desdobramento da estratégia das metas de 2018, pode-se 

perceber que além da dedicação da área controle para realização do processo, o envolvimento 

das áreas clientes é essencial. A estruturação do novo processo de desdobramento permitiu 

uma comunicação mais efetiva da área controle com as outras áreas clientes, das fases que 

deveriam ser cumpridas para execução do desdobramento com qualidade, das entradas e 

saídas esperadas em cada fase e das responsabilidades de cada área no processo. 

 No entanto, pode-se perceber alguns desafios enfrentados que interferiram nos 

resultados do processo. O primeiro desses desafios é o grande de volume de indicadores por 

responsabilidade da área controle PCCO. Como descrito anteriormente, foram desdobrados 

164 indicadores para o ano de 2018, sendo que 87% deles foram revisados conceitualmente. 

Esse nível de mudança não havia sido mapeado previamente pela área controle e por isso o 

cronograma teve que sofrer diversas revisões durante o desenvolvimento do processo. Uma 

vez que a estratégia macro da empresa, que direciona todo o desdobramento top-down, não 

teve alterações tão significativas, não era de se esperar que houvesse esse tamanho de 

modificações nas metas da operação. No entanto, nota-se que devido ao amadurecimento dos 

processos e também da busca por maior qualidade na medição dos mesmos, as revisões 

conceituais nos indicadores se faziam necessárias para alinhar ainda mais os esforços das 

áreas com a estratégia macro da empresa.  

 Outro desafio do processo foi a automatização dos indicadores no sistema Qlikview. 

Muitas das metas do ano de 2017 ainda eram calculadas “manualmente” através de planilhas 

no Excel. Visando a melhoria na qualidade das informações, eficiência na publicação dos 

indicadores, redução de erros e diminuição de horas-homem gastas para atualização manual 

dos controles, a diretriz para o desdobramento 2018 foi de que todas as metas (com algumas 

exceções estratégicas) passassem a ser calculadas pelo sistema Qlikview. Dessa forma, o 

sistema que exige uma linguagem de programação específica para execução do cálculo de 

cada meta, se tornou um gargalo para o processo.  

No entanto, ao final do mesmo, 93% de todos os indicadores construídos, foram 

automatizados na ferramenta, garantindo assim maior confiabilidade das informações e 

resultados publicados. Outro benefício da automatização foi que, com a diminuição das horas 

gastas com rotinas, a área controle pode se dedicar mais a análise e identificação de melhorias 

nos processos medidos. 
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 Algumas outras dificuldades foram enfrentadas com o decorrer do processo, como a 

falta de conhecimento de alguns processos por parte dos membros da área controle, uma vez 

que os mesmos não são os responsáveis pelos processos. A falta de engajamento por parte das 

áreas clientes também foi uma dificuldade. Visto que a participação efetiva das áreas era uma 

premissa para o sucesso do projeto, a falta de validações e atenção a detalhes em certas fases 

do processo, prejudicou o andamento do mesmo e também a qualidade de alguns dos 

indicadores desenvolvidos. Essa falta de engajamento, prejudica não só o desdobramento 

como também gera a necessidade de revisões das metas ao decorrer do ano, prejudicando o 

gerenciamento correto dos processos medidos. 
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5. CONCLUSÕES 

Num mercado globalizado, no qual a competitividade entre as organizações é cada 

dia maior, a definição de uma estratégia coerente com os objetivos da organização é essencial 

para que a mesma se destaque no setor em que atua e permita que sua visão futura seja 

alcançada com o melhor aproveitamento de seus recursos.  

A partir do que foi apresentado no referencial teórico, demonstrou-se a importância 

do Planejamento Estratégico no cenário atual. Nesse sentido, o Gerenciamento pelas 

Diretrizes se apresenta com uma ferramenta que auxilia no estabelecimento, desdobramento e 

implementação das estratégias da organização e busca garantir que a mesma seja efetiva no 

sentido de trazer os resultados almejados. As ferramentas BSC e SMART também auxiliam 

no direcionamento do processo de desdobramento no sentido de estabelecer metas e 

indicadores que estejam alinhados com a estratégia da empresa nas principais perspectivas, 

que sejam factíveis e mensuráveis e que impulsionarão a organização a atingir os resultados 

que almeja. 

No entanto, apesar de as ferramentas e metodologias servirem como guia para as 

empresas, é de grande importância entender que o contexto que cada empresa se encontra 

deve ser levado em conta, ou seja, as ferramentas devem ser ajustadas ao contexto de cada 

empresa para serem aplicadas de forma efetiva.  

O estudo de caso evidenciou que muitos outros fatores podem afetar o desempenho 

de um processo de desdobramento. O envolvimento e colaboração de todas as partes 

interessadas, da alta direção até os responsáveis pelos processos, é de extrema importância 

para que o desdobramento da estratégia seja realizado de forma eficiente e de qualidade.  

Outro fator importante é a capacitação da equipe responsável pelo processo. É 

imprescindível que a equipe tenha domínio sobre as ferramentas e metodologias estabelecidas 

para que possam guiar o processo de forma efetiva. Além disso, é necessário conhecimento 

técnico sobre os processos afim de se ter análise crítica no estabelecimento de metas e 

indicadores.  

A automatização dos indicadores também se mostrou de extrema importância não só 

para o processo de desdobramento, mas também para a fase de gestão da estratégia. A 

automatização garante maior qualidade e confiabilidade nos dados fornecidos além de 

diminuir o tempo gasto com processos de rotina que não agregam no processo. Dessa forma, 
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o tempo pode ser utilizado em análises e planos de ação, potencializando os resultados da 

organização. 

O processo de desdobramento da estratégia é realizado anualmente como forma de 

manter o crescimento contínuo das empresas e de sempre alinhar as metas com a estratégia 

macro. Dessa forma, é importante para o processo que a gestão do conhecimento seja 

realizada de forma efetiva, a fim de garantir que o processo esteja sempre evoluindo, que os 

erros cometidos não sejam repetidos e que a qualidade das entregas evolua.   

Além disso, é importante para a implementação do desdobramento de metas que o 

gerenciamento da estratégia seja realizado ao longo do ano pelos respectivos donos dos 

processos, utilizando o PDCA e outras ferramentas de melhoria contínua para avaliação dos 

resultados dos indicadores e evolução do desempenho dos processos mensalmente.  
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ANEXO 1 – FLUXOGRAMA GERAL DO PROCESSO DE DESDOBRAMENTO DE METAS DIOP 

 

Fonte: Documento Interno MRS 
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ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS DIOP 

 

Fonte: Documento Interno MRS 
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ANEXO 3 – CHECK LIST SUPORTE DEFINIÇÃO OBJETIVOS DIOP (SMART) 

 

Fonte: Documento Interno MRS 
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ANEXO 4 – FLUXOGRAMA DEFINIÇÃO CONCEITUAL DO CÁLCULO DOS INDICADORES 

 

Fonte: Documento Interno MRS 
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ANEXO 5 – MODELO FICHA DE PARÂMETROS PADRÃO 

 

Fonte: Documento Interno MRS 
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ANEXO 6 – FLUXOGRAMA PARAMETRIZAÇÃO/FILTRO DOS INDICADORES 

 

Fonte: Documento Interno MRS 
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ANEXO 7 – FLUXOGRAMA EXECUÇÃO DO CÁLCULO DOS INDICADORES 

 

Fonte: Documento Interno MRS 
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ANEXO 8 – FLUXOGRAMA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE CÁLCULO DE OUTRAS DIRETORIAS 

 

Fonte: Documento Interno MRS
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